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Ана Костић

Иконостас цркве брвнаре
Светих апостола Петра и Павла
у Лозовику

A с рак : Иконостас цркве брвнаре Светих апостола Пе-
тра и Павла у Лозовику представља пример српског цр-
кве ног сликарства насталог тридесетих година  века. 
Дело је сликара Јована Стергевића – Јање Молера. Ње го-
вим ту ма че њем сагледавају се идеје које су уобличавале 
сли ка ни про грам олтарских преграда у Кнежевини Ср-
би ји тридесетих година  века.

Кључне речи: Црквена уметност, црква брвнара, иконо-
стас, икона, зографско сликарство, Јања Молер.

Црква брвнара Светих апостола Петра и Павла у Лозовику, селу у бли-
зини Велике Плане, подигнута је у периоду од 1829. до 1831. године 

трудом мештана селâ Лозовика и Сараораца. Године у којима је црква 
настала биле су од велике важности за унутрашње уређење српске држа-
ве и цркве и представљају период интензивне обнове парохијске мре-
же у младој Кнежевини Србији. Одмах након изградње цркве брвнаре 
започето је уређење њеног ентеријера, као и осликавање иконостасне 
преграде. Осликавање иконостаса поверено је сликару Јањи Молеру и 
трајало је од 1831. до 1832. године.1 Након изградње новог храма у Лозо-
вику са истом посветом крaјем  века у непосредној близини цркве 
брвнаре, она губи своју литургијску функцију и временом пропада, због 
чега је страдао и известан број првобитних икона на иконостасу. Током 
обнове храма 1931. године, нове иконе насликао је сликар В. Михалић, 
који је свој потпис оставио на престоној икони патрона храма. Тада, по-
ред поменуте престоне иконе са представом Светих апостола Петра и 

1 О томе сведоче године које прате приложничке натписе на престоним иконама.
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Павла, настају и четири иконе у апостолском реду и Крс  са рас ећем 
на врху иконостаса.

С   

За осликавање иконостаса цркве брвнаре у Лозовику наручиоци су из-
абрали Јована Стергевића (Стеријевића) – Јању Молера, тада једног од 
најугледнијих уметника који је радио на подручју Кнежевине Србије. 
Јања Молер, родом из Македоније, по свој прилици Цинцарин, јер се 
често потписивао на грчком, у Србију је дошао око 1820.2 Сликарско обра-
зо ва ње највероватније је стекао у некој од сликарских радионица на југу 
Балкана.3 Убрзо по свом доласку у Србију, где се са породицом и сликар-
ском дружином настањује у Крагујевцу, наилази на велику наклоност 
кнеза Милоша Обреновића. Пре рада у Лозовику Јања Молер је већ имао 
обиман сликарски опус и углед. Сликао је кнежеве конаке у Крагујевцу 
(1823) и Пожаревцу (1825),4 затим велики број иконостаса, међу којима су 
иконостас у Нишу (1819–1829) и Крагујевцу (1822), иконостаси у Јагодини 
и Савинцу (1822), затим Остружници и Крагујевцу (1823), Рипњу (1824), 
Накучанима (1824–1825), Свилајнцу (1827), Крагујевцу (1828), Брзану и 
Рукомији (1829), Рамаћи, Ивковачком Прњавору, Манастирку и Пожа-
ревцу, Смедеревској Паланци (1829) и Каони код Чачка. После рада у 
Лозовику, у периоду 1831–1832. радио је у Кусатку (1832), Наталинцима, 
Убу и Сибници (1833), Благовештењу Рудничком и Селевцу (1834), Бру-
су и Топчидеру (1836), Књажевцу (1838), Драчи (1839), Вољавчи (1840) и 
Јагњилу и Придворици (1841).5

2 Ђорђевић, T., Из Ср ије кнеза Милоша, кул урне рилике о  1815. о 1839, 
Београд 1922, 154; Коларић, М., То чи ерска црква, њени ра и ељи, њени 
сликари, у: З орник ра ова Наро но  музеја, Београд 1958, 339.

3 Вујовић, Б., Уме нос  о новљене Ср ије, 1791–1848, Београд 1986, 254.
4 Петровић, М., Финансије и ус анове о новљене Ср ије о 1842, , Београд 1897, 

804; Исти, Финансије и ус анове о новљене Ср ије о 1842, , Београд 1898, 366, 
373; Исти, Финансије и ус анове о новљене Ср ије о 1842, , Београд 1899, 244, 
546, 586; Коларић, М., op.cit., 339.

5 Видети: Коларић, M., op. cit., 335–341; Ћоровић-Љубинковић, M., Љубинковић, 
Р., Накучани, Археолошки с оменици и налазиш а у Ср ији,  – За а на 
Ср ија, Београд 1953, 142–145; Кусовац, Н., Класицизам ко  Ср а,  ка ало  
сликарс ва, Београд 1967, 179–180; Вујовић, Б., Ср ске иконе  века, Београд 
1969, 5–9, 22; Исти, Црквени с оменици на о ручју ра а Бео ра а, Београд 1973, 
228, 236–241, 264, 287, 288, 306, 309; Станић, Р., Иконостас у Савинцу, у: З орник 
ра ова Наро но  музеја , Чачак 1974, 10–12; Павићевић-Поповић, Р., Павловић, 
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О Јањином угледу, поред бројних осликаних цркава и појединачних 
икона, говори и посебна наклоност кнеза Милоша Обреновића коју је 
сликар уживао. У већини цркава које је Милош Обреновић градио као 
своје задужбине, па чак и у оним мањим, провинцијским црквама, где се 
он појављује као ктитор или приложник, најчешће се налазе иконе Јање 
Молера.6 Следећи пример кнеза Милоша, и његова браћа, рођаци, као 
и друге истакнуте личности у Србији тог доба, користили су услуге Јање 
Молера и његове сликарске радионице.7 Чињеница да је Јања Молер био 
ангажован да ослика иконостас у Лозовику говори о друштвеном статусу 
и материјалној моћи приложника ове цркве.
Према пракси која је била уобичајена при осликавању иконостаса у 

Кнежевини Србији тридесетих година  в., зограф Јања Молер је на-
сликао иконостас цркве брвнаре у Лозовику. До данас су од икона које 
је радио Јања Молер сачуване све престоне иконе изузев иконе патрона 
храма, део иконâ апостолског реда и Бо оро ица и Све и Јован Бо ослов 
у медаљонима крај Рас ећа.8

П   

Као и остала декорација у унутрашњости лозовичке цркве брвнаре, и 
иконостасна преграда је конципирана на основу различитих аспеката 
од којих се у првом реду истичу литургијске потребе, симболика и зах-
теви приложника.9

По својој архитектоници и иконографском репертоару, иконостас цр-
кве брвнаре у Лозовику одговара пракси подизања и осликавања иконо-
стаса у православним храмовима с почетка  века на ширем простору 
Балкана, под јурисдикцијом Васељенске патријаршије. Конструкција 

Д. Ст., Станић, Р., Моли ва у ори, цркве рвнаре у Ср ији, Београд 1994, 51–53; 
Милошевић, А., Црква Све о  Илије у Сме еревској Паланци, Смедеревска 
Паланка 2006, 56–57; Јовановић, М., Сликари о чи ерске и вазнесењске цркве 
у Бео ра у, у: З орник ра ова „Осло ођење ра ова у Ср ији о  Турака 1862–1867“, 
Београд 1970, 683.

6 Б. Вујовић, оp. cit., 1986, 254.
7 Павићевић-Поповић, Р., Павловић, Д. Ст., Станић, Р., оp. cit., 51–53.
8 Митошевић, Д., С ара црква у Лозовику, у: Две цркве рвнаре у Сме еревском 

Поморављу, Крњево 1956, 66, 69.
9 О иконостасу као отвореној структури на чије обликовање утичу литургија, 

симболика и приложништво видети: Макуљевић, Н., Ли ур ија, сим олика и 
риложниш во: иконос ас цркве Све е Тројице у Врању, у: Са орни храм Све е 
Тројице у Врању, приредио Макуљевић Н., Врање 2008, 45–104.
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једноставне форме изведена је са наглашеним хоризонталним током. 
Два реда икона раздвојена су хоризонталном гредом декорисаном је ди-
но уским, хоризонталним, позлаћеним лајснама са горње и доње стра не. 
Па ра пет не плоче су начињене од вертикално постављених да са ка које 
су декорисане местимично, вертикалним тракама златне боје. Скро мну 
декорацију иконостаса употпуњују и позлаћени рамови који уо кви ру ју 
иконе, као и сведен дуборез и сликана флорална декорација цар ских 
двери и великог крста са распећем у врху иконостаса. Оваква де ко ра-
ција царских двери и великог крста на врху иконостаса била је усло-
вље на сим бо ли чним и литургијским значењем ова два поља. У сим бо-
ли ци ли тур гиј ског ритуала и симболичкој топографији храма, царске 
две ри представљају двери раја, што одређује и њихов ликовни украс.10 
Мо ну мен тал ни крст као обавезан елемент на врху иконостаса подсећа 

10 Ibid., 48–49.

Сл. 1 – Иконостас цркве брвнаре Светих апостола Петра и Павла у Лозовику (фото:  
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево)
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на страдање Исуса Христа, а његова флорална декорација симболизује 
васкрсење Христа и победу хришћанске вере над смрћу.11

Висина иконостасне преграде цркве брвнаре у Лозовику условљена је 
малим димензијама храма и износи 3,6 метара. Као таква, концепција и 
конструкција иконостасне преграде условила је уношење стандардних 
програмских решења која су комбинована са захтевима приложника 
храма.
Прву зону иконостаса чине престоне иконе. Престони ред садржи 

иконе Исуса Христа и Богородице, јужно и северно од царских двери. 
На царским дверима приказане су Благовести. Изнад царских двери је 
представа Свете Тројице. У реду престоних икона до Богородице, по-
ста вље не су иконе Све и Никола и Све и Геор ије, док су до престоне 
иконе Исуса Христа постављене икона Светог Јована Крститеља и икона 
светих апостола Петра и Павла из 1931. На северним бочним дверима 
је икона Светог архангела Михаила, а изнад двери је приказан Велики 
сабор анђела. На јужним бочним дверима приказан је Свети архиђакон 
Стефан, док је изнад јужних двери представа Недреманог ока.
Другу зону иконостаса чини апостолски ред. У централном пољу апо-

столског реда приказан је Исус Христос, северно је постављена икона 
Богородице, а јужно Светог Јована Крститеља. Иза Богородице приказа-
ни су Свети апостол Петар, Свети јеванђелист Матеј, Свети јеванђелист 
Марко, Свети апостол Андрија, Свети апостол Вартоломеј, Свети апо-
стол Тома. Иза Светог Јована Претече приказани су Свети апостол Павле, 
Свети јеванђелист Јован, Свети јеванђелист Лука, Свети апостол Јаков, 
Свети апостол Симон и Свети јеванђелист Марко.
Трећу зону иконостаса чини велики крст на коме је приказано Распеће 

Христово. Око њега су иконе Богородице и Светог Јована Богослова.

П  

На престоној икони Исус Христос (vseder \itelx Iiâs h=s) насликан је фрон-
тално, као исподпојасна фигура, како седи и десном руком благосиља. У 
левој руци држи отворено јеванђеље (7. глава Јеванђеља по Јовану – „aíx 

eásmq/ skytx/ mIrM/ hodAi/Þ pomny/ neiámatq/ hodiÍti/ vo tmy/ noiÞmatx/ 

svytx/ \ivo/ tnqIiÞ“). Приказан је са дугом смеђом косом и кратком бра-
дом, обучен у црвени хитон и плави химатион. Лево и десно од Христове 

11 Ibid., 50.
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фигуре приказана су два анђела који клече на облацима и изнад главе 
држе црвено-златне картуше са Христовим иницијалима Iiâs h=s.
Иконографски предложак по ком је рађена престона икона Исуса Хри-

ста у лозовичкој цркви одговара прихваћеном начину приказивања Ису-
совог лика као Сведржитеља, успостављеном и однегованом у источно-
православном догматско-ликовном систему, који је у српској уметности 
егзистирао још од средњег века.12

Богородица са Христом (gp\e aggelskIÈi) приказана је у типу Оди ги-
три је (сли ка 2).13 Представљена је као исподпојасна фигура, у полупро-
филу, бла го окренута на леву страну. У левој руци држи малог Христа, 
док десном благосиља. Обучена је у црвени мофорион са зеленом по-
ставом, украшен златном орнаментисаном траком на рубовима. Испод 

12 Борозан, И., Исус Хрис ос – Прешево, у: Иконо ис Врањске е архије, приредили 
М. Тимотијевић, Н. Макуљевић, Београд–Врање 2005, 94–95.

13 О развоју овог иконографског типа видети: Бркић, Н., Техноло ија сликарс ва, 
вајарс ва и иконо рафија, Београд 1991, 317; Велимировић, Н., Охри ски роло , 
Ваљево 1991, 485.

Сл. 2 – Богородица са 
Христом, престона икона
(фото: А. Костић)
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мофориона носи плаву доњу хаљину. На глави носи круну отвореног 
типа, чиме је означена и као небеска царица. Мали Исус Хрситос (Iâs h=s) 
има смеђу кратку косу, обучен је у бели хитон, на рубовима украшен и 
везан око појаса златном траком, и богато драпиран црвени огртач који 
му пада преко левог рамена. Десном руком благосиља, док у левој држи 
затворену књигу. Лево и десно у горњим угловима иконе представљени 
су анђели како клече на облацима окренути Богородици, руку прекр-
штених на грудима. Изнад њих су декоративни златно-црвени картуши 
с Богородичиним иницијалима mti bo\IÈA, као и епитет gp\e aggelskIÈi.
Богородица је приказана у иконографском типу Одигитрије, тј. Пу-

те во ди те љи це. Гест њене леве руке којом указује на Христа представља 
је као ону која води ка спасењу, ка Сину – Спаситељу људског рода.14 И у 
теолошкој литератури  века, са подручја Васељенске патријаршије, 
истиче се заштитничка и посредничка моћ Богородице. Њено царско 
достојанство, овде означено круном коју носи на глави, проистиче из 
чињенице да је она мајка Царева – Христова.15 Представа Богородице 
Одигитрије на лозовичком иконостасу следи барокна иконографска ре-
ше ња прихваћена посредством графичких листова у зографском сли-
карству  века.16

Свети Никола (st=qIÍi nIkolaÍi) је представљен фронтално, као испод-
по ја сна фигура (слика 3). Десном руком благосиља, а у левој држи за-
творено, златом опточено јеванђеље. Приказан је у архијерејском орна-
ту који је орнаментисан флоралним мотивима црвене боје нанесеним 
преко златне основе. Десно од главе Светог Николе представљена је у 
облаку Богородица, која му пружа епитрахиљ, а лево је Христос који му 
приноси златом опточено јеванђеље. Позадина је подељена у две зоне, 
светлозелено-плаву горњу и доњу тамнозелену. У доњем делу иконе ис-
писан је приложнички натпис који тече са обе стране фигуре светитеља: 

„sI} IkonM/ prelo\i/ rabq b=\Ii/ mata/ eri:q/ ía vyònqIi/ spomenx/ svoi 

i svoegw/ plemene/ ií sela/ saraorca/ leta/ 1831.“
Култ Светог Николе, као једног од најпоштованијих светитеља у хри-

шћан ском свету, имао је велики значај код православних Срба, те је стога 
често приказиван у зони престоних икона.17 Иконографски тип прису-

14 Ibid, 88.
15 Н. Макуљевић, op. cit., 2008, 57.
16 Упоредити: Давидов, Д., Све о орска рафика, Београд 2004, 145.
17 Мирковић, Л., Хеор оло ија или ис оријски разви ак и о ослужење разника 

равославне ис очне цркве, Београд 1961, 81–82.
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тан на лозовичком иконостасу био је у  и  веку ширен и путем 
графичких листова.
Свети Јован Крститељ (s=tqIÍiÞ Iwannx krestitelq) представљен је у фрон-

талном ставу, као исподпојасна фигура у иконографском типу кефалофо-
роса. Приказан је с дугом смеђом косом и брадом, одевен у мелот смеђе 
боје са зеленим огртачем пребаченим преко рамена. У десној руци држи 
дуг златни крст око кога је обавијена трака са текстом из Јеванђеља по 
Јовану: „…se agnecx b=\IÈiÞ v…gryhi mIÏra“ (Јован 1, 29). У левој руци држи злат-
ни тањир с високом стопом, у коме је његова одсечена глава као симбол 
његовог мучеништва. Испод је развијен свитак са текстом из јеванђеља 
по Матеју: „pokaÍiÞtesA pribli/Í \i bo sA crÜtvIÈe nebeÍsnoe“ (Мт. 3, 11).
Свети Јован Крститељ је пророк, крститељ и претеча Божанског ова-

пло ће ња, и као такав представља једну од најважнијих личности оба За-
вета. Истакнутим положајем у престоној зони иконостаса потврђен је и 
велики углед који овај светитељ има у оквиру православне цркве.18 Још 

18 Ibid, 112–128.

Сл. 3. – Свети Никола, престона икона
(фото: А. Костић)

Сл. 4. – Свети Георгије, престона икона
(фото: А. Костић)



79

И    С   П   П   Л

од  века смештање иконе Јована Крститеља у зону престоних икона 
постаје незаобилазна пракса.19 Иконографски тип Светог Јована као ке-
фалофороса једно је од најчешћих иконографских решења приказивања 
лика Светог Јована, чија сложенија варијанта настала додавањем кри-
ла светитељу указује на његову анђеоску природу.20 Овакво иконограф-
ско решење лика Светог Јована Крститеља подсећа на то да је Салома, 
ћерка Иродијадина, тражила од Ирода Јованову главу на тањиру, те се 
тако кроз овај иконографски тип Јована Крститеља спајају прослављање 
светитељеве личности и поменутог догађаја, који се у православној цр-
кви слави 29. августа као празник Усековања главе Светог Јована.21 Ова-
кав иконографски тип био је прихваћен од стране свих балканских на-
рода, а у  и  веку био је ширен и путем графичких листова.
Свети Георгије (s=tqIiÞ gewÍrgIÈi) је представљен као ратник на коњу (сли-

ка 4). Обучен је у римску војничку опрему и у рукама држи копље којим 
пробија крилату аждају над којом се пропиње његов коњ. Иза све ти те-
ље ве фигуре, на коњу, приказана је умањена фигура младића обученог 
у мрку тунику са заобљеном капом на глави. У десној руци носи крчаг 
за вино. У другом плану, са десне стране су зидине града на чијем се 
балкону налазе цар и царица. Цар десном руком пружа кључеве града 
испред чијих врата се налази принцеза која рукама позива Светог Геор-
ги ја да уђе. Позадину представе чини брдовити пејзаж у доњем делу и 
зелена позадина у горњем делу иконе. Изнад главе Светог Георгија, у 
горњем левом углу иконе представљен је у сегменту неба Христос, који 
благосиља светитеља док му анђео спушта мученички венац на главу. У 
доњем левом углу иконе налази се приложнички запис који гласи: „leta 

1831/ sIÈ} IÈÈkonM prelo\i rabq/ b\IÈi }vaIx lazovi:x W sela/ saraorca sebIÈ I 

svoIÈmx ía ídravly.“
Свети Георгије је један од најпоштованијих светих ратника исто чно-

хри шћан ског света.22 Иконографско решење иконе у Лозовику обје-
ди њу је два чуда која је Свети Георгије извео после смрти – убијање 
ажда је и спа са ва ње ми ти лен ског младића. Ова два чуда која сведоче о 
за штит ни чкој моћи светитеља посебно су била актуелна у време сло ма 

19 Видети: Тимотијевић, M., Ср ско арокно сликарс во, Нови Сад 1996, 53.
20 О овом сложеном иконографском решењу видети: Татић-Ђурић, М., Икона 

Јована крила о  из Дечана, у: З орник Наро но  музеја , Београд 1973, 39–51.
21 Борозан, И., Све и Јован Крс и ељ, Прешево – Црква Све о  Дими рија, у: 

Иконо ис Врањске е архије, приредили Тимотијевић, М., Макуљевић, Н., 
Београд–Врање 2005, 96.

22 О култу Светог Георгија видети: Мирковић, Л., op. cit., 239–240.
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Византијског царства, када је прети-
ла опасност од иноверног не при ја те-
ља и када се православни хришћани 
уздају у помоћ овог светог рат ни ка. 
Управо у то време се појављује иконо-
граф ски тип који заједно пред ста вља 
уби ја ње аждаје и спасавање ми ти-
лен ског младића. Тај тип кон ти нуи-
ра но је трајао све до  века, те је 
његово предстaвљање било често на 
територији читавог Балкана.23

Свети архангел Михаило (aÍrhaÍg-

gelx mIÈhailÍx) приказан је на север-
ним бочним дверима у сцени мерења 
душе богаташа (слика 5).24 Светитељ 
је представљен у статичној пози, 
као мла дић са крилима, са мачем у 
десној и кантаром у левој руци. Об-

учен је у римску војничку одећу. Стоји на лежећој фигури покојника из-
над чије главе стоји његова душа у виду мале наге фигуре. Иза фигуре 
покојника пружа се архитектонска кулиса у виду двоспратне зграде. Из-
над фигуре Светог архангела Михаила налази се свевидеће божје око 
у троуглу. У десном средишњем делу иконе, испод архангеловог таса, 

23 И. Зарић, Извор – Црква Све е Тројице, у: Иконо ис Врањске е архије, 
приредили Тимотијевић, М., Макуљевић Н., Београд–Врање 2005, 189.

24 К. Миловановић, Икона Арханђео Михаило, црква Све е Пе ке – Све а Пе ка, 
у: Иконо ис Врањске е архије, приредили Тимотијевић, М., Макуљевић, Н., 
Београд–Врање 2005, 112–113.

Сл. 5. – Архангел Михаило, 
северне двери
(фото: А. Костић)
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налази се приложнички запис „SIÈ} kriÍlM WÍ/ kMpI raÍbx boÏ\Ii/ novakx/ 

gavrilo/ vi:x /1832/ W sela/ laíovi:a“.
Култ архангела Михаила је веома распрострањен у хришћанском све-

ту, а његово представљање било је веома често и разнолико још у сре-
дњо ве ко вној уметности.25 Ба рок на умет ност на основама сре дњо ве ко вне 
уметности разрађује две осно вне форме представљања ар хан ге ла Ми-
ха ила, у којима је он пред ста вљен као предводник небеске војске која 
тријумфује над злом или као ме рач људских душа.26 Овакве представе 
архангела Михаила биле су за сту пље не и у графици  века.27 Ком-
по зи ци ја у лозовичкој цркви из ве де на је према популарном обрасцу ши-
ро ко прихваћеном у зографском сликарству  века које је своје узоре 
имао управо у графичким предлошцима.28

Мерење добрих и лоших дела покојникових, карактеристично за 
Стра шни суд, такође је централни догађај првог, посебног суда који се 
одиграва у тренутку смрти.29 О том тренутку говори и парабола о без-
умном богаташу, описана у Јеванђељу по Луки (Лука 12. 16–21). Тако је 
ова иконографска формулација, која указује на пут покајања и спасења, 
због свог есхатолошког и морализаторског карактера неретко налази-
ла своје место у програмима иконостаса.30 Постављање архангела Ми-
хаила на северним дверима иконостаса указивало је на његову улогу 
чувара двери, што је засновано на симболичком тумачењу иконостаса 
као прочеља небеског Јерусалима, на чијим се вратима налази, према 
Јовановом откровењу, по један анђео.31

У складу са тематиком северних бочних двери изнад њих је представљен 
Са бор Светог архистратига Михаила (слика 6). Икона је у горњем делу 
сиг ни ра на као veliki sovjet angel. На икони су представљени ликови 

25 О иконостасу као отвореној структури на чије обликовање утичу литургија, 
симболика и приложништво видети: Макуљевић, Н., Ли ур ија, сим олика и 
риложниш во: иконос ас цркве Све е Тројице у Врању, у: Са орни храм Све е 
Тројице у Врању, приредио Макуљевић Н., Врање 2008, 45–104.

26 О развоју иконографије архангела Михаила у српкој барокној уметности видети: 
Тимотијевић, М., op. cit., 1996, 310–311.

27 Михаиловић, Р., Пре с аве анђела у ср ској рафици  века, у:  8, 
Нови Сад 1972, 295–296.

28 Макуљевић, Н., оp. cit., 2008, 61.
29 Видети: Поповић, Ј., До ма ика равославне цркве, , Београд 1978, 709–726.
30 Представљање архангела на бочним дверима постало је уобичајено на 

украјинским иконостасима  и  века, одакле је преузето у  веку 
и на територији Карловачке митрополије: Таранушенко, С., О украјинском 
иконос асу  и  века, у:  11, Нови Сад 1975, 113–145.

31 Тимотијевић, М., Црква Све о  Геор ија у Темишвару, Нови Сад 1996, 110.
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ар хан ге ла Михаила и Гаврила, који стоје на облацима и у средишту држе 
светлосну мандорлу са допојасним ликом Христа Младенца (IâSÍ hâsÍ). Фи гу-
ра архангела Михаила приказана је десно и означена иницијалом mâÍ, док 
је архангел Гаврило представљен лево и означен иницијалом gâÍ. Ова кав 
ико но граф ски тип Сабора Светог архистратига Михаила био је уоби ча-
јен у руској уметности  века.32

Свети архиђакон Стефан (s=tqÍIiÞ steÍfanq pervomMCeÍnikx narhIÈdIÈakonq) 
приказан је на јужним бочним дверима у пуној висини, фронтално окре-
нут. Представљен је као младић дуге смеђе косе, обучен у ђаконску одору 
црвене боје с богатим флоралним орнаментима, док му је преко груди 
пребачен златан орар са крстовима. У десној руци држи кандило, а у 
левој трикириј. Изнад главе светитеља лебде два анђела која носе му-
ченички венац. У доњем углу иконе приказана је црква. У десном делу 
иконе стоји приложнички натпис „sIÍ} krIlÈM WkMpi/ rabx boÍ\IÈi/ stefsnx 

ma[IÈ:x/ leta 1832/ W sela/ laíovI/ È:a.“

32 Тимотијевић, М., Сабор светог архистратига Михаила, Врањска Бања – 
Црква Светог пророка Илије, у: Иконо ис Врањске е архије, приредили М. 
Тимотијевић, Н. Макуљевић, Београд–Врање 2005, 166.

Сл. 6. – Икона Са ор Све о  архис ра и а Михаила, надверје северних двери
(фото: А. Костић)
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Иконографско решење представе Светог архиђакона Стефана по сред-
ством светогорске графике било је прихваћено у зографском сликарству 

 века.33 Постављање архиђакона на јужним бочним дверима, ђа кон-
ским дверима, имало је своје литургичко и симболичко оправдање.
Изнад јужних бочних двери иконостаса насликана је композиција 

Не ремано око (слика 7). На њој је приказан Христос Младенац (is hs), 
који, ослоњен на руку, лежи на црвеној постељи, полузатворених очију. 
Са леве стране Христа клечи Богородица (m#r T#U), а са десне стране бди 
анђео. Изнад предстaве тече натпис „voílegô po sna ]kw levx i ]kw 

skVÍmenô, ktoÏ vodviÍgnetô eágo“, који је скоро дословно поменут у трећој пес-
ми стихире На хвали ех на јутрењу Велике суботе.34

Теолошко-симболичка композиција Не ремано  ока је у свом основ-
ном значењу везана за идеју о Христовој непрестаној љубави према људ-
ском роду, односно за антитезу о Христу који спава, а чије је срце будно 
(Пес. 5: 2). Ова тема је формулисана још у византијској уметности почет-
ком  века и представљала је телесну смрт Христову, његов тродневни 

33 Упоредити: Давидов, Д., Све о орска рафика, Београд 2005, 175.
34 Митошевић, Д., op.cit., 62.

Сл. 7. – Икона Не ремано око, надверје јужних двери (фото: А. Костић)
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боравак у гробу и Васкрсење.35 Традиционална представа Не ремано  
ока је у српском барокном сликарству  века преобликована, те се 
Христ Младенац приказивао како лежи на крсту док су око њега оруђа 
његовог страдања.36 Традиционалну представу Недреманог ока задржа-
ло је зографско сликарство  века и по таквом иконографском типу је 
насликана и ова представа у лозовичкој цркви.
Централна сликана поља на царским дверима, као што је уобичајено, 

понела су представу Благовести. Архангел Гаврило приказан је на ле-
вом крилу царских двери, у гесту обраћања Богородици. Стоји на обла-
ку, обучен је у сиву кратку хаљину опшивену златом са црвеним огрта-
чем преко рамена. У руци држи букет цвећа, који пружа ка Богородици. 
Позадину фигуре чине архитектонске кулисе. На десном крилу двери 
представљена је Богородица, на коју из угла слеће голуб Светог Духа. 
Богородица је представљена како стоји покрај стола и у руци држи от-
ворену књигу са текстом „seÏ ra/ baÍ gd³ / nA bM/ dim/ ny po/ gla goÍlM/ 

tvo eámMÏ“. Благовести су на дверима програмски допуњене представама 
јеванђелиста. У горњим медаљонима су свети јеванђелисти Јован и Мар-
ко, а у доњим медаљонима су свети јеванђелисти Матеј и Лука. Прика-
зани су са својим симболима, како седе за пултовима и пишу почетне 
текстове својих јеванђеља, док се у позадини пружају архитектонске ку-
лисе. У дну левог крила царских двери налази се приложнички запис 
„SIÈ} kriÍlM priloÍ\iÍ raÍbx boÏ\IÈiÍ sto Iáa sinÏx/ paÏVlovi:x ía svoÍiÍ spomenx i 

ía svoi ídraÏvly lyta 1832/ W sela laíovi:a“. У дну десног крила царских 
двери такође се налази приложнички запис „SIÈ} kriÍlM priloÍ\iÍ raÍbx boÏ\

IÈiÍ iÏliÍa stano/ ilovi:x ía svoÍiÍ spomenx i ía svoi ídraÏvly lyta 1832/ W 

sela laíovi:a“.
Иконографија сцене Благовести одговара барокним уметничким 

ре ше њи ма која су посредством левантског барока била присутна у 
сли кар ству Свете Горе, одакле су посредством графичких предложа-
ка прихваћена и у зографском сликарству  века.37 Царске двери са 
својим сликаним програмом носе сложено симболичко и литургичко 
значење које је повезано са Христовим оваплоћењем. Такво значење 
употпуњено је постављањем јеванђелистâ око Благовести као сведокâ 

35 О иконографији и значењу ове теме у средњем веку видети: Тодић, Б., Anapeson, 
Iconographie et signification du thème, у: Byzantion -1, Bruxelles 1994, 134–164; 
Јовановић, М. З., оp. cit., 260–266.

36 Видети: Тимотијевић, М., op. cit., 1996, 321–322.
37 Упоредити: Тимотијевић, М., Иконо рафија Великих разника у ср ској арокној 

уме нос и,  25, Нови Сад 1989, 118–119; Јовановић, З. М., оp. cit., 13–32.
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Христовог оваплоћења. У складу са симболизмом иконостасне прегра-
де као прочеља раја, и царске двери носе симболику вратница раја, те 
у симболичком и литургијском смислу представа Благовести на њима 
наговештава отварање вратница рајског живота.38 Сликана флорална 
декорација царских двери лозовичког иконостаса употпуњује њихову 
симболику.
Изнад царских двери приказана је Света Тројица (s=taA troica). Бог 

Саваот је приказан са седом косом и брадом како благосиља десном ру-
ком, а у левој држи скиптар. Исус Христос у левој руци држи шар, а дес-
ном благосиља (слика 8). При врху иконе, између Бога Оца и Сина, у 
зрацима је приказан голуб Светог Духа главе окренуте према Христу. Бог 
Отац и Син приказани су како седе на облацима, испод њихових ногу су 
огњени кругови, док је у висини њихових глава по једна анђеоска глава. 
Иконографија Свете Тројице реализована у лозовичкој цркви одгова-
ра решењима познатим у српском барокном сликарству, као и у грчкој 
уметности  и  века.39

38 О симболици Благовести и царским дверима видети: Михаиловић, Р., Прва зона 
ср ско  иконос аса  века, у: З орник Филозофско  факул е а 14, Београд 
1979. (279–321), 280–287.

39 Видети: Тимотијевић, М., op. cit., 1996, 302–303; Макуљевић, Н., оp. cit., 58–59.

Сл. 8. – Икона Све а Тројица (фото: А. Костић)
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У првој зони иконостаса, међу престоним иконама налази се и икона 
патрона храма, која је накнадно придодата иконостасу (слика 9). Њу 
је, према натпису у доњем десном углу, радио В. Михалић 1931. године. 
Свети Петар и Павле приказани су као стојеће фигуре. Свети Петар при-
казан је са кратком седом косом и брадом, обучен у зелену хаљину и окер 
огртач, како у десној руци носи кључеве раја, а левој затворену књигу. 
Свети Павле приказан је са дугом смеђом косом и брадом, обучен у плаву 
хаљину и црвени огртач. У рукама носи отворену књигу и мач као симбол 
свог страдања. Позадина иконе је тамноплава. Иконописац се трудио да 
стил своје иконе прилагоди стилу икона на остатку иконостаса, али ака-
демске концепције ипак јасно издвајају његов рад од рада Јање Молера.

Сл. 9. – Све и а ос оли 
Пе ар и Павле, престона 
икона, рад В. Михалића, 
1931. (фото: А. Костић)
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Дванаест апостола је смештено око иконе Христа, Богородице и Јована 
Претече, дакле, у варијанти која представља Деизисни чин (слика 10).40 
Исус Христос (Iiâs h=s) приказан је како седи на облацима док су испод 
његових ногу огњени кругови. Обучен је у црвени хитон и плави хима-
тион и обема рукама благосиља. Са леве и десне стране, испод његових 
руку је по један серафим. Северно од иконе Исуса Христа је икона Бого-
родице (mti bo\IÈA). Као и остале представе светитеља апостолског редa, 
приказанa је у пуној фигури, како стоји на облацима, благо окренута ка 
Христу. Обучена је у црвени мофорион и зелену доњу хаљину. Руке су 
јој у молитвеном ставу прекрштене на грудима. До Богородичине ико-
не је представа Светог апостола Петра (s=tqIiÞ aplx peÍtrx), који је при-
казан са кључевима и црквом у рукама. Поред иконе Светог апостола 
Петра је икона са представом Светог јеванђелисте Матеја (s=tqIiÞ eV§list¤ 

maTeiÍ), који је приказан у стојећем ставу, са затвореним јеванђељем у 
рукама, затим следи иконографски истоветно решена представа Светог 
јеванђелисте Марка (s=tqIiÞ eV§list¤ marko), потом Светог апостола Андреја 
(s=tqIiÞ aplx andreÍi), Светог апостола Вартоломеја (s=tqIiÞ aplx vartolomeIÈi) 
и Светог апостола Томе (s=tqIiÞ aplx twma).
Јужно од централне иконе са представом Христа је стојећа фигура 

Светог Јована Крститеља (s=tqIÍiÞ Iwannx krestitelq), приказаног у мо ли-

40 Опширније: Георгова, И., Иконографската програма на иконостаса в 
бxлгарските земни през  и  в., у: Проблеми на изкуството 3, София 1991, 
14–15.

Сл. 10. – А ос олски ре , детаљ (фото: А. Костић)
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тве ном ставу и окренутог ка Христу. Од првобитног апостолског реда са-
чуване су икона са представом Светог апостола Павла (s=tqIiÞ aplx pavlx), 
приказаног у стојећем ставу, са књигом у руци и икона са пред-
ста вом Светог јеванђелисте Јована (s=tqIiÞ eV§list¤ Iwann), такође при ка за-
ног у стојећем ставу са затвореним јеванђељем у рукама. Иконе са пред-
ставама Светог јеванђелисте Луке (s=tqIiÞ eV§list¤ lMka), Светог апостола 
Јакова (s=tqIiÞ aplx IÈakov), Светог апостола Симона (s=tqIiÞ aplx simwn) и 
Светог јеванђелисте Марка (s=tqIiÞ aplx marko) потичу из 1931. године и 
рад су сликара В. Михалића, који је свој потпис и годину 1931. оставио у 
доњем десном углу престоне иконе Светих апостола Петра и Павла. Ове 
иконе стилски се разликују од икона које је радио Јања Молер, али ико-
нографски опонашају његове представе светитеља апостолског реда, јер 
су сви светитељи приказани у стојећем ставу са затвореним јеванђељима 
у рукама.41

Сцена Деизиса на лозовичком иконостасу конципирана је на осно-
ву поствизантијске традиције, где се Богородица са Јованом Претечом 
моли пред Христом, као заступница и заштитница људског рода. При-
ка зивање деизисног чина на иконостасу давало је читавом иконостасу 
есхатолошку димензију.42

Иконостас се завршава великим крстом са Рас ећем који истиче стра-
да ње и жртву Христову. Покрај крста су медаљони са представама Бого-
родице и Јована Богослова. Крст са Рас ећем потиче из времена обнове 
храма 1931. и по стилским особеностима може се приписати сли ка ру пре-
стоне иконе патрона храма и дела икона апостолског реда. Пред ставе 
Богородице и Јована Богослова су део првобитне програмске кон це пци је 
иконостаса.
Лозовички иконостас у целини открива сложене догматско-теолошке 

сижее. У симболичкој вертикали представљени су Оваплоћење оличено 
у Благовестима на царским дверима, Света Тројица на надверју, Христос 
Сведржитељ у средишту апостолског реда и искупљење и спасење кроз 
Крст. Престона икона Богородице Путеводитељице, представа Светог 
архангела Михаила као мерача душа, Свети Георгије и Свети Никола 
као брзопомоћници, представа Недреманог ока и Деизисни чин у апо-
столском реду, са друге стране упућују на есхатолошку и сотериолошку 
димензију иконостаса.

41 Видети: Митошевић, Д., оp. cit., 62.
42 Мирковић, Л., Деизис Круше олско  иконос аса, Београд 1953, 94–154. 
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Иконостас цркве брвнаре Светог Петра и Павла у Лозовику, попут оста-
лих иконостаса православних храмова у  веку на подручју Балкана, 
био је конституисан према литургијским потребама, симболизму и зах-
тевима приложника.43

Литургија је један од основних елеманата који уобличава целокупан 
ентеријер православног храма и његове саставне елементе. Уношење 
иконостаса у простор храма одређено је ритуалом који се у том про сто ру 
одвија. То условљава да битни сегменти иконостаса попут његове кон-
стру кци је и програмског решења буду дефинисани богослужбеним по-
требама.44 Престоне иконе Исуса Христа и Богородице имале су важну 
литургијску функцију, јер се током богослужења пред њима свештеник 
моли. Како се током литургије свештеник молитвено обраћа Христу за 
спас верних као и за посредништво светитеља, утврђена су и литургичка 
обележја Деизиса, који је иначе имао есхатолошку димензију будући да је 
повезиван са Страшним судом. Литургијски карактер престоних икона 
и Деизиса указују тако на молитвену функцију иконостаса.45

Симболизам иконостаса одређивали су његов положај и његова наме-
на. Будући да је одвајао олтар који је носио симболику небеског Је ру са-
ли ма, тј. раја, иконостас је носио значење прочеља раја. У складу са овим 
симболичким значењем била је и његова скромна сликана и дуборезна 
флорална декорација и позлата која је имала и улогу истицања ве ли чај-
но сти иконостаса у скромно уређеном ентеријеру цркве брвнаре.46

Поред литургијских потреба и симболизма који су условили простор-
ну и програмску концепцију лозовичког иконостаса, у његовом конач-
ном обликовању значајну улогу су имали и захтеви приложника. Тако су 
престони ред на иконостасу уз иконе Христа и Богородице чиниле иконе 
са представама светитеља чији је култ био посебно поштован у локалној 
црквеној заједници, о чему сведоче и приложнички записи.47 Прилагање 

43 О иконостасу као отвореној структури уобличеној према литургијској пракси, 
симболизму и приложничким захтевима видети: Н. Макуљевић, оp. cit., 2008, 
101–105.

44 Ibid., 102
45 Макуљевић, Н., Црква Све о  Архан ела Гаврила у Великом Гра иш у, Велико 

Градиште 2006, 184.
46 Макуљевић. Н., Иконо ис Врањске е архије 1820–1949, у: Иконо ис Врањске 

е архије, приредили Тимотијевић, М., Макуљевић, Н., Београд–Врање 2005, 32.
47 О крсним славама породица у селима Лозовику и Сараорцима, међу којима 

највећи број управо слави светитеље чије су иконе приложене на иконостасу 
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цркви, осим основног есхатолошког карактера, служило је истицању 
угледа и моћи приложника у локалној заједници.48 Пошто је систем при-
ложништва престоних икона био хијерархијски условљен, значај икона 
условљавао је и значај приложника.49 Тако су најистакнутији чланови 
Лозовичко-сараорачке црквене општине приложили крила царских две-
ри, затим иконе Светог Николе и Светог Георгија и напослетку иконе 
на бочним дверима.
Тако уобличен иконостас цркве брвнаре Светих апостола Петра и Пав-

ла у Лозовику, скромне декорације, са програмским решењем есхатолош-
ког карактера, функционисао је као отворена структура која је одражава-
ла дешавања у ентеријеру храма, активно учествовала у богослужбеним 
радњама које се ту одвијају, морализаторско-дидактички деловала на 
присутне вернике, али и јасно истицала идентитет локалне заједнице.50 

П   

Поетика рада сликара лозовичког иконостаса, Јање Молера, одговарала 
је зографском сликарству.51

Настао на територији под јурисдикцијом Васељенске патријаршије, 
зографски модел сликарства континуирано је трајао на овом простору 
све до краја  века, а у Кнежевини Србији до средине  века.52

Рад Јање Молера карактерисала је, са једне стране, традиционал-
ност изражена кроз поштовање и понављање старих иконографских 
мо де ла, а са друге стране уношење елемената ранобарокне пикторалне 
пое ти ке прихваћене превасходно посредством графичких предложа-
ка које је при раду користио. Ретроспективност је пре свега била из-

цркве, видети: Дробњаковић, Б. М., Сме еревско По унавље и Јасеница, 
Смедеревска Паланка 2009, 335–336, 362–364.

48 О приложничком механизму видети: Лазић, М., К и ори и риложници 
у ср ској кул ури 19. и оче ком 20. века, у: Прива ни живо  ко  Ср а у 
еве наес ом веку, приредили Столић, А., Макуљевић, Н., Београд 2006, 

611–654.
49 Н. Макуљевић, op. cit., 2008, 75.
50 О иконостасу као структури која рефлектује дешавања у храму видети: 

Михаиловић, Р., Ср ски иконос ас  века и о ле ало, у: Дело , 11–12, 
Београд 1982, 107–116.

51 Упоредити: Вујовић Б., оp. cit., 1986, 254–255; Милошевић, А., Црква Све о  Илије 
у Сме еревској Паланци, Смедеревска Паланка 2006, 53–57; Павићевић-Поповић, 
Р., Павловић, Д. Ст., Станић, Р., op. cit., 51–56.

52 Вујовић. B., op.cit., 1986, 199–265. 
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ражена на догматски најзначајнијим иконама иконостаса, престоним 
иконома Христа, Богородице и Јована Крститеља, које су урађене пре-
ма иконографским решењима присутним још у средњовековној умет-
ности. Хијератичност фигура престоне зоне иконостаса такође је била 
одраз поштовања традиције. Поштовање старе иконописачке праксе у 
зографском сликарству, изражено кроз копирање и прихватање старих 
модела, обезбеђивало је догматску исправност насликаних представа. 
Одступање од традиције значило би и одступање од религије и скретање 
у јерес.53 Оваква схватања су била од изузетне важности за православно 
становништво у Османској империји, јер су доприносила одбрани ве-
ре.54 Овакве идеје следили су и сликарски приручници – ерминије које 
су сликари–зографи користили као теоријску основу свог сликарства.

 Поред старих иконографских образаца, у зографском сликарству  
века прихватана су и иконографска, ликовна и декоративна решења која 
су потицала из маниристичких, рокајних и барокних концепција, а која 
су на простору Балкана била присутна од почетка  века посред-
ством итало-критских радионица.55 Усвајање оваквих ликовних образа-
ца било је олакшано и посредством графичких листова са представама 
појединих светитеља, а који су се штампали у западноевропским умет-
ничким центрима по наруџбини богатих грчких и цинцарских трговаца 
или манастирских центара одакле су циркулисали на простору читавог 
Балкана.56 Употреба оваквих графичких предложака у раду Јање Моле-
ра приметна је на иконографским решењима неких од престоних ико-
на лозовичког иконостаса попут икона са представама Светог Георгија, 
Светог Николе, Светог архангела Михаила и Светог архиђакона Стефа-
на. Рад Јање Молера на иконостасу лозовичке цркве одликује и поети-
ка величјности превасходно изражена кроз богате светитељске одеж-
де урађене у позлати са флоралном декорацијом. Оне су биле видљиво 
сведочанство небеског пребивалишта светитеља и наглашавале су сјај 
хришћанске вере и хришћанског раја.57

53 O односу према традицији видети: Макуљевић, Н., The „zograph“ model of 
Orthodox painting in Southeast europe 1830–1870, у: Balcanica , Belgrade 2004, 
392; Тимотијевић, М., Тра иција и арок, умачење ра иције у реформама 
арокне ик оралне ое ике, у:  34–35; Пос визан ијска уме нос  на 
Балкану , Нови Сад 2003, 201–221.

54 Макуљевић, Н., op. cit., 2008, 392.
55 Ibid., 393–394.
56 Милошевић, A., op. cit., 55–56.
57 Макуљевић, Н., op. cit., 2008, 104.
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За сликарство иконостаса цркве Светих апостола Петра и Павла у Ло-
зовику, посматрано у контексту целокупног опуса Јање Молера, може 
се рећи да се ничим не издваја у односу на његова ранија или каснија 
остварења, јер понавља иконографска решења користећи већ утврђене 
обрасце и графичке предлошке које је иначе варирао од случаја до слу-
ча ја, зависно од величине цркве или платежне моћи наручилаца. Ретро-
спективност, употреба графичких предложака и старих ико но граф ских 
решења, обилна употреба злата и поетика величајности које ка ра кте ри-
шу сликарство лозовичког иконостаса смештају га у опште то ко ве зо-
графског сликарства Балкана  века.

Посматран у контексту времена свог настанка, иконостас лозовичке цр-
кве брвнаре, према механизмима његовог уобличавања који су ути ца ли 
на његову концепцију, симболику, одабир и распоред икона, следи уста-
ље ну праксу присутну у Србији у првој половини  века.
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Summary

Ana Kostić

Iconostasis in the Church of Holy Apostles Peter and Paul 
In Lozovik

The iconostasis in the wooden church of Holy Apostles Peter and Paul in Lo-
zovik was created immediately after construction of the church in 1831–1832 
and it is the work of the zograph Janja Moler, one of the most respected paint-
ers in the Principality of Serbia in the 1830s. Of the icons painted by Janja Mol-
er until these days are preserved all the sovereign icons except the icon of the 
church patrons, some icons from the row of the apostles and Mother of God 
and St. John the Evangelist in the medallions next to the Crucifi xion, while 
the icons destroyed in the course of time were replaced with new icons dating 
from the year 1931 when the church was restored. According to its architecture 
and iconographic repertoire the iconostasis of the wooden church in Lozo-
vik observed the practice common in the wider regions of the Balkans in the 
beginning of the 19th century. So its iconographic program was created under 
the infl uence of liturgy, symbolism and demands of donators. Thus created 
the Lozovik iconostasis whose program scheme had complex dogmatic and 
theological topics, functioned as open structure, which refl ected happening 
in the church interior, participated actively in the religious services taking 
place there, had moralizing and didactic infl uence on the congregation but 
also emphasized the identity of local community. The iconographic scheme 
and visual poetics of the Lozovik iconostasis represent signifi cant achieve-
ment of the painter Janja Moler. The retrospectivity, use of graphic templates 
and older iconographic designs, ample use of gold and poetics of grandeur 
that characterize the painting of the Lozovik iconostasis place it within ge-
ne ral trends of zographic painting in the 19th century Balkans.

About the Author:
Ana Kostić, . ., art historian
Faculty of Philosophy in Belgrade
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